SAMORZ
ŁAWCZEWCZĘSTOCHOWIE
ODWO
ĄDOWEKOLEGIUM
Częstochowa, dnia 13 kwietnia 2022 r.

SKO.4201.1.2022
INFORMACJ Ą O WYDANEJ DECYZJI
Na podstawie art. 170 ust. lc ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U.
z 2022 r., póz. 699 ze zm.) w zwi ązku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 paź
dziernika 2008 r. o
rodowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie ś
udost ępnianiu informacji o ś
rodowiska
oraz o ocenach oddział ywania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., póz. 2373 ze zm.)
informuj ę, że
SamorządoweKolegium Odwoławcze w Częstochowie po rozpatrzeniu odwoł ania od decyzji
nienia Starosty Częstochowskiego w dniu 4 stycznia 2022 r. znak
wydanej z upoważ
OŚ.6233.10.2021.Vlla w przedmiocie wygaszenia decyzji Starosty Częstochowskiego nr
OŚ.6233.22.2015.Vlla.Kon.l z dnia 04.04.2015 r. udzielaj ącej pozwolenia na wytwarzanie odpadów
dla Zakładu Produkcyjnego w Koniecpolu przy ul. Partyzantów 41 na dział kach 3780/1, 3780/2,
3780/4, 3780/5, 7970/1, 3778/2 obr ęb Koniecpol, oraz udzielenia dla Firmy "GRUPA INCO" S.A. z
siedzibą w Warszawie dla Zakładu Produkcyjnego w Koniecpolu ul. Partyzantów 41,42-230 Koniecpol
ci
(NIP 5260300428, REGON 000599764) pozwolenia na wytwarzanie odpadów w miejscowoś
Koniecpol przy ul. Partyzantów 41 na dziatkach nr ewid. 3771/1, 3772/1,3774/1, 9004,9005,3778/3,
8133/5, 3651/7, 3777, 3778/4, 3786/1, 3778/2, 3775/1, 3782/3 obr ęb Koniecpol, decyzją z dnia 13
ci i przekazał o spraw ędo
on ą decyzj ęw całoś
kwietnia 2022 r. nr SK0.4201.1.2022 uchyliło zaskarż
ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej Instancji.
Z tre ś
nasi ęzapoznaćw:
cią wydanej decyzji oraz dokumentacj ą sprawy moż
Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Częstochowie Al. Niepodległ oś
ci 20/22, 42-200
Częstochowa,
2. Starostwie Powiatowym w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego9, 42-217 Częstochowa,
l.

Udost ępnienie dokumentacji sprawy następuje zgodnie z przepisami dział u II ustawy z dnia 3
dziernika 2008 r. o udost ępnianiu informacji o ś
rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
paź
rodowiska oraz o ocenach oddział ywania na środowisko.
w ochronie ś
Z tre ś
na sięzapozna ć w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego
cią decyzji moż
Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, przez okres 14 dni od opublikowania tej informacji. Dzień
ci decyzji -13 kwietnia 2022 r.
udostępnienia tre ś
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